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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κεφαλαλγία είναι µια συχνή, νοσηρή κατάσταση που εµφανίζεται στην πλειονότητα
του πληθυσµού, αποτελώντασ ενεργό πεδίο κλινικήσ έρευνασ. Η διεθνήσ εταιρία κεφαλαλγίασ παραθέτει µερικέσ εκατοντάδεσ τύπουσ κεφαλαλγίασ, µε την κεφαλαλγία τύπου
τάσησ να αποτελεί την πιο συχνή µορφή. Η ηµικρανία είναι η πιο συχνή µορφή επεισοδικήσ κεφαλαλγίασ που προκαλεί αναπηρία αποτελεί δε τη συνηθέστερη κεφαλαλγία που παρουσιάζεται στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το
12% του πληθυσµού στισ ΗΠΑ προσβάλλεται από ηµικρανία. Σκοπόσ τησ παρούσασ
εργασίασ είναι να παρουσιάσει την συνύπαρξη και τη σύνθετη αλληλεπίδραση µεταξύ
κεφαλαλγίασ και ορισµένων ψυχιατρικών διαταραχών. Συγκεκριµένα, η ψυχιατρική συνοσηρότητα είναι συχνή εκδήλωση στουσ πάσχοντεσ από ηµικρανιακή κεφαλαλγία, µε
πολυάριθµα κοινά χαρακτηριστικά, όπωσ το οικογενειακό ιστορικό και τα συµπλέγµατα συµπτωµάτων από το αυτόνοµο συµπαθητικό σύστηµα, καθώσ και κοινή θεραπεία,
µέσω παρόµοιων φαρµάκων. Καταστάσεισ ψυχιατρικήσ συνοσηρότητασ µε την ηµικρανία αποτελούν η κατάθλιψη, η οποία είναι η συνηθέστερη µορφή, το γενικευµένο άγχοσ,
οι κρίσεισ πανικού, η καταπόνηση, η οποία αποτελεί µείζονα εκλυτικό παράγοντα για
τισ κρίσεισ ηµικρανίασ, η µεθοριακή διαταραχή προσωπικότητασ και η ψύχωση. Οι θεραπευτικέσ προσεγγίσεισ για την αντιµετώπιση των ηµικρανιών σχετίζονται µε τη συχνότητα και σοβαρότητα των κρίσεων, καθώσ και των συνοδών καταστάσεων ψυχιατρικήσ
ή παθολογικήσ συνοσηρότητασ.
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ηµικρανία, Θεραπεία, Κεφαλαλγία, Ψυχιατρικέσ διαταραχέσ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
κεφαλαλγία είναι µια συχνή, νοσηρή κατάσταση που
εµφανίζεται στο 90% του πληθυσµού. Οι ψυχιατρικέσ διαταραχέσ είναι επίσησ συχνέσ και ωσ αποτέλεσµα, οι δύο αυτέσ κατηγορίεσ νοσηρών καταστάσεων
συχνά συνυπάρχουν σε ορισµένα άτοµα. Ωστόσο, υπάρχει
συχνά µια πιο σύνθετη αλληλεπίδραση. Αυτό που βλέπουµε είναι µια αµοιβαία εξέλιξη των συνδρόµων κεφαλαλγίασ και τησ ψυχιατρικήσ συνοσηρότητασ που αλληλεπιδρούν ώστε να επηρεάσουν συνολικά την ποιότητα ζωήσ.
Πολλά ψυχιατρικά σύνδροµα και η ηµικρανία (η τελευταία είναι η πιο συχνή µορφή επεισοδικήσ κεφαλαλγίασ
που προκαλεί αναπηρία) εµφανίζονται ταυτόχρονα σε ορισµένα άτοµα. Υπάρχουν πολυάριθµα κοινά χαρακτηριστικά, που περιλαµβάνουν το οικογενειακό ιστορικό, τα
συµπλέγµατα συµπτωµάτων που περιλαµβάνουν το αυτόνοµο και ιδίωσ το συµπαθητικό σύστηµα, καθώσ και η κοινή θεραπεία, µέσω παρόµοιων φαρµάκων ή συµπεριφορικών συστάσεων. Η κατανόηση των βιολογικών συνδέσεων
και τησ παθογένειασ αυτών των σχετιζόµενων καταστάσεων θα οδηγούσε σε βελτίωση τησ διάγνωσησ, τησ θεραπείασ και τησ έκβασησ στουσ πληθυσµούσ των ασθενών.
Ο χαρακτηρισµόσ των τύπων κεφαλαλγίασ αποτελεί
ενεργό πεδίο κλινικήσ έρευνασ. Η διεθνήσ εταιρία κεφαλαλγίασ παραθέτει µερικέσ εκατοντάδεσ τύπουσ κεφαλαλγίασ.(1) Ωστόσο, οι περισσότεροι είναι φαινότυποι καταστάσεων οι οποίεσ έχουν σύνθετεσ και φτωχά κατανοητέσ
υποκείµενεσ γονιδιακέσ συσχετίσεισ. Η κεφαλαλγία τύπου
τάσησ είναι η πιο συχνή µορφή άλγουσ στην κεφαλή, αλλά
εξ ορισµού σπάνια προκαλεί αναπηρία και γενικά παραµένει χωρίσ θεραπεία ή αντιµετωπίζεται µε αυτοθεραπεία. Κατά συνέπεια, οι πάσχοντεσ σπάνια εµφανίζονται
στο γιατρό για λήψη συµβουλών.
Η ηµικρανία είναι η συνηθέστερη κεφαλαλγία που
παρουσιάζεται στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ. Το 12% του
πληθυσµού στισ ΗΠΑ προσβάλλεται από ηµικρανία.(2)
Μεγάλοσ βαθµόσ του φορτίου τησ ηµικρανίασ έχει να κάνει
µε τισ συνοδέσ ψυχιατρικέσ διαταραχέσ.
Η ηµικρανία γενικά περιγράφεται ωσ η κατάσταση υποτροπιαζουσών κεφαλαλγιών, συχνά µονόπλευρων και
σφυγµώδουσ χαρακτήρα, που συχνά σχετίζονται µε φωτοφοβία, φωνοφοβία και ναυτία, ενώ επιδεινώνονται από
την κίνηση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλέσ παραλλαγέσ τησ
ηµικρανίασ. Έωσ και 30% των ηµικρανιών δεν εµφανίζουν σφυγµώδεσ άλγοσ, ενώ οι κρίσεισ είναι συχνά αµφοτερόπλευρεσ, οδηγώντασ έτσι στη λανθασµένη διάγνωση
τησ κεφαλαλγίασ τύπου τάσησ.
Ο όροσ ηµικρανία χρησιµοποιείται συχνά µε γενικό τρόπο για να περιγράψει την κατάσταση µειωµένου ουδού
προσ ανάπτυξη άλγουσ τησ κεφαλήσ. Πολλοί πάσχοντεσ
από ηµικρανία εµφανίζουν πρόδροµα συµπτώµατα τα
οποία εµφανίζονται µέχρι και 1 ηµέρα πριν την έναρξη
τησ κεφαλαλγίασ. Τα συµπτώµατα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν την ψυχρότητα των άκρων χεριών και ποδιών,
τη λαιµαργία για συγκεκριµένεσ τροφέσ (για παράδειγµα,
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σοκολάτα), τα χασµουρητά και µια ποικιλία µεταβολών
τησ διάθεσησ που περιλαµβάνει κατάθλιψη ή ευφορία. Το
12% των πασχόντων από ηµικρανία εµφανίζουν εστιακά
νευρολογικά συµπτώµατα µε τη µορφή τησ αύρασ. Τα
συµπτώµατα είναι συχνά οπτικά, αλλά µπορεί να είναι επίσησ αισθητικά, λεκτικά ή κινητικά ή να περιλαµβάνουν
διαταραχέσ που εντοπίζονται στο στέλεχοσ και να διαρκούν έωσ και 1 ώρα. Τα συµπτώµατα τησ αύρασ συχνά αλλά
όχι πάντα προηγούνται τησ κεφαλαλγίασ.
Οι ηµικρανιακέσ κεφαλαλγίεσ διαρκούν χαρακτηριστικά 4 έωσ 72 ώρεσ και ακολουθούνται συχνά από µετακριτικά συµπτώµατα, όπωσ η κακουχία και η κατάθλιψη, που
µπορεί να διαρκέσουν έωσ και µια µέρα. Κατά τη διάρκεια αυτήσ τησ µετακριτικήσ περιόδου, οι πάσχοντεσ είναι
ευαίσθητοι σε εµφάνιση σύντοµησ υποτροπήσ τησ κεφαλαλγίασ κατόπιν ενόσ χειρισµού Valsalva.
Παρατηρούνται συγκεκριµένα παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά κατά την πρόκληση των ηµικρανιακών κρίσεων. Οι πάσχοντεσ από ηµικρανία φαίνεται ότι εµφανίζουν
ένα υπερδιεγέρσιµο εγκεφαλικό φλοιό. Η φλοιώδησ εξαπλούµενη καταστολή [cortical spreading depression:
CSD] µπορεί να είναι ο κοινόσ παρανοµαστήσ για διάφορα αίτια ηµικρανίασ. Αν και αυτό το κύµα µπορεί να εµφανιστεί και σε άλλεσ καταστάσεισ, εµφανίζεται κατά προτίµηση στην ηµικρανία µε αύρα. Λιγότερο ξεκάθαρη είναι
η συχνότητα εµφάνισησ του φαινοµένου στην ηµικρανία
χωρίσ αύρα, καθώσ είναι δύσκολο να µελετηθούν ασυµπτωµατικοί ηµικρανιακοί ασθενείσ κατά τα πρώιµα στάδια τησ κρίσησ τουσ.
Η CSD ταυτοποιήθηκε αρχικά από τον Leaο, µετά τη
διέγερση του φλοιού του εγκεφάλου κουνελιών. Πρόκειται για ένα κύµα που επεκτείνεται µε ρυθµό 3 έωσ 6 mm
/ min κατά µήκοσ του φλοιού, από πίσω προσ τα εµπρόσ,
αρχικά ενεργοποιώντασ και ακολούθωσ καταστέλλοντασ
τη νευρωνική δραστηριότητα.(4) Ο Lashley (5) παρατηρώντασ τισ δικέσ του ηµικρανιακέσ αύρεσ, υπολόγισε ότι τα
παρατηρούµενα συµπτώµατα κατά τη διάρκεια τησ αύρασ
συσχετίζονταν µε µια βραδεία πορεία φλοιώδουσ δραστηριότητασ µε ρυθµό 3 mm / min.
Οι µελέτεσ µε τοµογραφία εκποµπήσ ποζιτρονίων στισ
απρόκλητεσ ηµικρανιακέσ κρίσεισ, έδειξαν µια επεκτεινόµενη αµφοτερόπλευρη ολιγαιµία. Αντίθετα µε την παλαιότερη αγγειακή θεωρία, έχει παρατηρηθεί ότι η κεφαλαλγία στην ηµικρανιακή κρίση ξεκινά κατά το χρόνο τησ
συνεχιζόµενησ µείωσησ τησ εγκεφαλικήσ ροήσ αίµατοσ,
καθιστώντασ έτσι την εγκεφαλική αγγειοδιαστολή απίθανη αιτία του άλγουσ.(6)
Οι αγγειακέσ µεταβολέσ στην αύρα φαίνεται ότι εµφανίζονται µετά από τισ νευρωνικέσ.(7) Ένα κύµα τησ CSD
ή άλλων παραγόντων που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια
τησ ηµικρανίασ ενεργοποιεί τελικά τουσ αλγο-υποδοχείσ
του τριδύµου νεύρου εντόσ των µηνίγγων, οδηγώντασ στην
εντοπισµένη αγγειοδιαστολή, στη µηνιγγική φλεγµονή και
στη µετάδοση του άλγουσ.(8) Οι αγγειακέσ µεταβολέσ, που
παραδοσιακά είχε θεωρηθεί ότι αποτελούσαν το θεµε-
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λιώδεσ αίτιο τησ αύρασ είναι εποµένωσ πιθανό ότι είναι
δευτεροπαθείσ των νευρωνικών µεταβολών που επιφέρει αυτό το κύµα, τησ καταρχήν διεγερτικήσ και ακολούθωσ κατασταλτικήσ νευρωνικήσ δραστηριότητασ.
Κατά τη διάρκεια τησ αύρασ, επίσησ, στη σκληρά µήνιγγα παρατηρείται εξαγγείωση πρωτεϊνών του πλάσµατοσ.
Το άλγοσ τησ ηµικρανίασ τυπικά αναφέρεται στην κατανοµή του τριδύµου νεύρου, συνηθέστερα στον πρώτο κλάδο του και πιο αξιοσηµείωτα στον οφθαλµό και στο µέτωπο.
Είναι πιθανό ότι η προδιάθεση ενόσ εγκεφάλου για την
ανάπτυξη τησ CSD και η θεµελιωδώσ υπερδιεγέρσιµη
κατάσταση αυτού, σχετίζεται µε την ψυχιατρική συνοσηρότητα η οποία συνοδεύει την ηµικρανία. Αργότερα, κατά
τη διάρκεια µιασ κρίσησ που δεν έχει ακόµη τερµατιστεί,
εµφανίζονται διαταραχέσ τησ κεντρικήσ επεξεργασίασ,
καθώσ ενεργοποιούνται οι τριδυµικοί νευρώνεσ δεύτερησ
τάξησ.(9) Το φαινόµενο αυτό οδηγεί στη δερµατική αλλωδυνία, κατά την οποία ένα ερέθισµα που φυσιολογικά δεν
είναι επώδυνο προκαλεί επώδυνη αντίδραση και έτσι, οι
πάσχοντεσ δυσφορούν κατά το χτένισµα των µαλλιών, χαλαρώνουν τη γραβάτα τουσ και αφαιρούν κοσµήµατα που
φορούν. Εµπλέκεται και η αυχενική περιοχή, οπότε τότε
µπορεί να τεθεί λανθασµένα η διάγνωση κεφαλαλγίασ
τύπου τάσησ.
Μια γονιδιακά καθοριζόµενη προδιάθεση για τέτοιεσ
κρίσεισ πιθανότατα είναι αυτή που εκδηλώνεται µε τη µορφή τησ διαταραχήσ υποτροπιαζουσών ηµικρανιακών κρίσεων. Η κατάσταση αυτή πιθανότατα περιλαµβάνει πολλά γονίδια τα οποία αλληλεπιδρούν µε περιβαλλοντικούσ
εκλυτικούσ παράγοντεσ στην πάροδο του χρόνου. Οι µελέτεσ του οικογενειακού δέντρου ηµικρανιακών πασχόντων
παρέχουν ενδείξεισ για αυτή τη γονιδιακή βάση. Τα µέλη
τησ οικογένειασ πρώτου βαθµού που εµφανίζουν ηµικρανία µε ή χωρίσ αύρα εµφανίζουν υψηλότερο του αναµενόµενου επιπολασµό του ίδιου τύπου ηµικρανίασ.(10,11)
Οι µονοζυγωτικοί δίδυµοι έχουν υψηλότερο βαθµό συµφωνίασ ωσ προσ την ηµικρανία σε σύγκριση µε τουσ διζυγωτικούσ διδύµουσ.(12) Το εύρηµα αυτό δείχνει ότι αν και
υπάρχει σηµαντικό γονιδιακό συστατικό προσ την ηµικρανία, αυτό δεν µπορεί να εξηγήσει εντελώσ τον επιπολασµό και τη σοβαρότητα τησ. Γονίδια έχουν ταυτοποιηθεί
πειστικά µόνο στην περίπτωση τησ οικογενούσ ηµιπληγικήσ ηµικρανίασ, που αποτελεί κατάσταση συσχετιζόµενη
µε διαυλοπάθεια ιόντων.
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ
Συνοσηρότητα είναι ο όροσ που σηµαίνει πωσ δύο καταστάσεισ εµφανίζονται στο ίδιο άτοµο συνηθέστερα σε σχέση µε ό,τι θα αναµενόταν, βάσει των τυχαίων πιθανοτήτων. Η ψυχιατρική συνοσηρότητα είναι συχνή εκδήλωση
στουσ πάσχοντεσ από ηµικρανιακή κεφαλαλγία.
Ηµικρανία και κατάθλιψη
Η κατάθλιψη είναι η συνηθέστερη ψυχιατρική συνοσηρό-

τητα µε την ηµικρανία και συχνά επάγει δυσκολίεσ στη
θεραπεία αµφότερων των διαταραχών.(13) Όσοι πάσχουν
από ηµικρανία εµφανίζουν λόγο πιθανοτήτων για κατάθλιψη τησ τάξησ του 2,5.(14) Ο κίνδυνοσ αυτόσ συσχετίζεται περισσότερο µε τισ γυναίκεσ παρά µε τουσ άντρεσ.(15)
Επιπρόσθετα, η συχνότητα καταθλιπτικών συµπτωµάτων
είναι υψηλότερη σε αυτούσ µε µακροχρονιότερο ιστορικό
κεφαλαλγίασ ή µε υψηλότερη συχνότητα των επεισοδίων.(15) Τα άτοµα µε κεφαλαλγία τύπου τάσησ δεν εµφανίζουν αυτόν τον αυξηµένο κίνδυνο κατάθλιψησ σε σύγκριση µε τουσ µάρτυρεσ.(13) ∆εν υπάρχει απόδειξη ότι η
συχνότητα των ηµικρανιών αυξάνεται εξαιτίασ τησ παρουσίασ άγχουσ ή κατάθλιψησ.
Η ηµικρανία και η κατάθλιψη µοιράζονται από κοινού
µια αµφίδροµη συνοσηρότητα, γεγονόσ που υποδηλώνει
ότι υπάρχουν κοινά υποκείµενα αιτιακά στοιχεία για αυτέσ
τισ διαταραχέσ.(16) Υπάρχει επίσησ αµφίδροµη σχέση κινδύνου αυτοκτονικότητασ σε ηµικρανιακούσ και σε καταθλιπτικούσ ασθενείσ.(17) Έχει δειχθεί πρόσφατα ότι η
κληρονοµικότητα τησ ηµικρανίασ είναι µειωµένη στα άτοµα που εµφανίζουν κατάθλιψη.(18) ∆εν υπάρχουν σηµαντικέσ ποιοτικέσ διαφορέσ στισ ηµικρανίεσ που εµφανίζονται στα άτοµα µε ελαφρά κατάθλιψη και σε αυτέσ που
εµφανίζονται στα άτοµα µε σοβαρή κατάθλιψη.(19)
Όταν η ηµικρανία καταστεί χρόνια και παρουσιάσει µετατροπή από την επεισοδική µορφή τησ, υπάρχει µια ακόµη υψηλότερη πιθανότητα για να εµφανιστεί ψυχιατρική
συνοσηρότητα. Μια µελέτη έδειξε ότι το 78% των ατόµων
µε χρόνια ηµικρανία παρουσιάζουν κάποια ψυχιατρική
διαταραχή. Η διαταραχή αυτή ήταν η µείζονα κατάθλιψη
στο 57% των περιπτώσεων, η δυσθυµία στο 11%, η διαταραχή πανικού στο 30% και το γενικευµένο άγχοσ στο
8%. Οι διαταραχέσ κατάθλιψησ και άγχουσ αντιµετωπίζονταν συνηθέστερα στισ γυναίκεσ ηµικρανιακέσ ασθενείσ.
Ωστόσο, σε αυτή την οµάδα δεν υπήρχε αυξηµένοσ κίνδυνοσ διαταραχήσ γενικευµένου άγχουσ.(20) Στη χρόνια
καθηµερινή κεφαλαλγία (χωρίσ να προσδιορίζεται κάποιοσ υπότυποσ), ο κίνδυνοσ µείζονοσ κατάθλιψησ και διαταραχήσ πανικού είναι κατά 1,5 έωσ 2 φορέσ υψηλότεροσ
στισ γυναίκεσ, σε σύγκριση µε το γενικό πληθυσµό.(21)
Μπορεί να υπάρχουν και σχετιζόµενεσ µε το φύλο διαφορέσ ωσ προσ µια ποικιλία καταστάσεων συνοσηρότητασ. Μια µελέτη προτείνει ότι µόνο οι γυναίκεσ και όχι οι
άντρεσ µε ηµικρανία εµφανίζουν αυξηµένο κίνδυνο άγχουσ,
κατάθλιψησ, σωµατικών συµπτωµάτων και υστερίασ.(22)
Η σχέση µεταξύ συναισθηµατικών διαταραχών και ηµικρανίασ είναι αδιευκρίνιστη. Πυροδοτεί η ηµικρανία τη
συναισθηµατική διαταραχή σε ορισµένουσ ασθενείσ ενώ
η συναισθηµατική διαταραχή πυροδοτεί τισ κρίσεισ ηµικρανίασ σε άλλουσ; Σε γενικέσ γραµµέσ, οι συναισθηµατικέσ διαταραχέσ εµφανίζονται πριν από τα ηµικρανιακά
συµπτώµατα.(11) Είναι πιθανό ότι οι πάσχοντεσ από κατάθλιψη εµφανίζουν χαµηλότερο ουδό άλγουσ και οι ασθενείσ αυτοί µπορεί να εµφανίσουν µεγαλύτερο αριθµό κεφαλαλγιών. Ωστόσο, δεν έχει ταυτοποιηθεί ένασ γονιδιακόσ
σύνδεσµοσ που να αφορά τόσο την ηµικρανία όσο και την
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κατάθλιψη. Η αντιµετώπιση τησ ηµικρανίασ και τησ συνυπάρχουσασ κατάθλιψησ είναι δύσκολη. ∆εν είναι αποτελεσµατικά όλα τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα για τη θεραπεία τησ ηµικρανίασ.
Η διπολική διαταραχή είναι µια άλλη σηµαντική ψυχιατρική κατάσταση που παρουσιάζει συνοσηρότητα µε την
ηµικρανία. Σε αυτά τα άτοµα υπάρχει ισόβιοσ επιπολασµόσ ηµικρανίασ τησ τάξησ του 40% (44% στισ γυναίκεσ
και 31% στουσ άντρεσ). Η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα εµφανήσ στα άτοµα µε διπολική διαταραχή τύπου II, που παρουσιάζουν επιπολασµό ηµικρανιών τησ τάξησ του 65% (75%
στισ γυναίκεσ και 40% στουσ άντρεσ). (26) Υπάρχουν επίσησ ορισµένεσ διαφορέσ ωσ προσ την ψυχιατρική εικόνα.
Η κατάθλιψη, περισσότερο από τη µανία, είναι ο λόγοσ
λήψησ ιατρικήσ συµβουλήσ, ακολουθούµενη από τη µετατροπή τησ κατάθλιψησ σε µανία µετά τη θεραπεία µε αντικαταθλιπτικά φάρµακα.
Ηµικρανία και άγχοσ
Όπωσ η ηµικρανία παρουσιάζει συνοσηρότητα µε την κατάθλιψη, παρουσιάζει συνοσηρότητα επίσησ και µε τη διαταραχή γενικευµένου άγχουσ, καθώσ 11% των ηµικρανιακών πάσχουν από διαταραχή άγχουσ σε σύγκριση µε το
2% του γενικού πληθυσµού.(27)
Οι ηµικρανιακοί ασθενείσ µε κατάθλιψη και άγχοσ τείνουν να υποφέρουν από περισσότερο σοβαρέσ ηµικρανιακέσ κρίσεισ και να απαντούν φτωχά στη θεραπεία τησ
κεφαλαλγίασ. Επιπρόσθετα, είναι πιο πιθανόν ότι θα κάνουν
κατάχρηση των φαρµάκων που τουσ χορηγούνται για την
οξεία αντιµετώπιση. (28) Η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να συνεισφέρει σε αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξησ
του συνδρόµου κεφαλαλγίασ από κατάχρηση αναλγητικών, που είναι χρόνια κατάσταση.
Ηµικρανία και κρίσεισ πανικού
Έχει ταυτοποιηθεί από µακρού µια σηµαντική συσχέτιση
µεταξύ ηµικρανίασ και διαταραχών πανικού. (29) Οι ηµικρανιακοί πάσχοντεσ έχουν 12 φορέσ περισσότερεσ πιθανότητεσ να εµφανίζουν κρίσεισ πανικού σε σύγκριση µε
το γενικό πληθυσµό.(30) Σε αυτέσ τισ διαταραχέσ υπάρχει αλληλεπικάλυψη των συνδυασµών των συµπτωµάτων.
Ορισµένεσ κρίσεισ ηµικρανίασ µπορεί να συνοδεύονται
από συµπτώµατα πανικού όπωσ το άγχοσ, το αίσθηµα παλµού, το αίσθηµα ψυχρότητασ των κάτω άκρων και ο φόβοσ
επικείµενου θανάτου.(31)
Συµπτώµατα από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, όπωσ
η ναυτία, οι έµετοι και η ζάλη αναφέρονται συχνά σε αµφότερεσ τισ διαταραχέσ.(29) Είναι πιθανό ότι τα άτοµα µε
διαταραχή πανικού και οι πάσχοντεσ από ηµικρανία µοιράζονται από κοινού µια θεµελιώδη διαταραχή τησ ρύθµισησ του αυτονόµου νευρικού συστήµατοσ. Εξαιτίασ του
ότι όσοι εµφανίζουν διαταραχή πανικού τείνουν να σωµατοποιούν, είναι επίσησ πιθανό ότι τα συµπτώµατα που οδηγούν στη διάγνωση τησ διαταραχήσ πανικού γίνονται αντικείµενα υπερβολήσ και αναφέρονται πιο συχνά από τουσ
ασθενείσ και τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ. Ορισµένεσ φοβίεσ
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συσχετίζονται επίσησ µε την ηµικρανία. Σε αυτά τα σύνδροµα αναφέρονται επίσησ συµπτώµατα άγχουσ που επιπλέκουν την ηµικρανία.
Ηµικρανία και stress
Τα 3/4 των πασχόντων αναφέρουν ότι υπάρχουν εκλυτικοί
παράγοντεσ για τισ κρίσεισ τουσ, µε το 80% να παραθέτει
την καταπόνηση (στρεσ) ωσ το µείζονα εκλυτικό παράγοντα.(32) Η έννοια του στρεσ είναι συχνά διφορούµενη. Η
ανικανότητα επίτευξησ ενόσ στόχου, ασχέτωσ του εάν η
αιτία είναι εσωτερική ή εξωτερική, µπορεί να αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα καταπόνησησ για ένα άτοµο. Η ίδια
η καταπόνηση που επάγει το άλγοσ τησ κεφαλαλγίασ αποτελεί συχνό σηµαντικό παράγοντα. Υπάρχουν περιπτώσεισ
όπου η κεφαλαλγία εµφανίζεται όχι κατά την έξαρση τησ
καταπόνησησ, αλλά αµέσωσ µόλισ αυτή υποχωρήσει. Η
καταπόνηση συχνά λειτουργεί προστατευτικά για την ανάπτυξη κρίσεων. Υπάρχουν ενδείξεισ ότι η καταπόνηση µπορεί να προκαλεί αναλγησία. (33,34)
Οι έφηβοι αναφέρουν σε ποσοστό 40% ότι η καταπόνηση είναι ο µείζων εκλυτικόσ παράγοντασ κεφαλαλγίασ
τουσ.(38) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στρατηγικέσ γνωστικού τύπου για την αντιµετώπιση τησ καταπόνησησ και
να µειωθεί η πιθανότητα πυροδότησησ τησ κρίσησ από
τον παράγοντα καταπόνησησ. Σε µια µελέτη που χρησιµοποίησε ηµερολόγια σε εφήβουσ, οι στρατηγικέσ αυτέσ
µείωσαν τη συχνότητα κρίσεων κατά την ηµέρα µετά την
εµφάνιση του παράγοντα καταπόνησησ, αλλά όχι και κατά
την ηµέρα τησ καταπόνησησ.(39) Η σοβαρότητα τησ διατάραξησ τησ καθηµερινήσ ζωήσ συσχετίζεται µε τη συχνότητα και ένταση τησ κεφαλαλγίασ.(40) Αυτά τα συµβάντα
µπορεί να είναι πιο σηµαντικά στη συνέχιση τησ χρόνιασ
κεφαλαλγίασ, σε σύγκριση µε συγκεκριµένα συµβάντα τησ
ζωήσ.
Η διαταραχή µετατραυµατικού άγχουσ (PTSD) ήταν πάντα
µια σοβαρή κατάσταση, αλλά πρόσφατα προσέλαβε µεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του µεγάλου αριθµού στρατιωτών που υπηρέτησαν σε πολέµουσ. Στουσ στρατιώτεσ που
επέστρεψαν από τον πόλεµο του Ιράκ η διάγνωση αυτή
τέθηκε σε ποσοστό 32%, µε την κεφαλαλγία να παρατίθεται ωσ σηµαντικό σύµπτωµα.(41)
Κάτι που λειτουργεί ωσ συγχυτικόσ παράγοντασ για τον
υψηλό επιπολασµό κεφαλαλγίασ στουσ στρατιώτεσ είναι
ότι στισ περιπτώσεισ τέτοιων ατόµων αναφέρεται ελαφρά
κάκωση τησ κεφαλήσ σε ποσοστό 50%. Το γεγονόσ αυτό
θα µπορούσε να προκαλεί νέα κεφαλαλγία ή να ενισχύσει µια προϋπάρχουσα διαταραχή πρωτοπαθούσ κεφαλαλγίασ. Η ελαφρά κάκωση κεφαλήσ, σε αντίθεση µε
κάποιο σοβαρό τραύµα, είναι πιο πιθανό να προκαλέσει
κεφαλαλγίεσ.(42,43)
Το στοµατοπροσωπικό άλγοσ, που συχνά συνδέεται µε
την κεφαλαλγία, προκαλεί µεγαλύτερη αναπηρία σε άτοµα µε ιστορικό τραυµατικών συµβάντων τησ ζωήσ. (44)
Το ιστορικό κακοποίησησ δεν αναφέρεται συχνά στο
θεράποντα γιατρό. Μια µελέτη ανάφερε ότι η πληροφορία αυτή συζητήθηκε µόνο από το 15% των ασθενών.(46)
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Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξηθεί εάν συγκεκριµένα
ρωτηθεί ο ασθενήσ για συµβάντα του παρελθόντοσ κατά
τη λήψη του ιστορικού. Παρά αυτή τη µειωµένη αναφορά, ένα ιστορικό σωµατικήσ και ειδικότερα σεξουαλικήσ
κακοποίησησ αναφέρεται συχνά από πάσχοντεσ από χρόνια καθηµερινή κεφαλαλγία.(47,48) Μέχρι και 29% αυτών
µε χρόνια καθηµερινή κεφαλαλγία αναφέρουν ιστορικό
σωµατικήσ κακοποίησησ και µέχρι 31%, αντίστοιχα, σεξουαλικήσ κακοποίησησ.
Στα σύνδροµα ηµικρανίασ, ο επιπολασµόσ είναι ακόµη
υψηλότεροσ, καθώσ η σωµατική ή η σεξουαλική κακοποίηση αναφέρεται από το 42%. Σε όσουσ εµφανίζουν
PTSD και ηµικρανία, το 65% αναφέρουν ιστορικό σωµατικήσ η σεξουαλικήσ κακοποίησησ. Έχει ταυτοποιηθεί
επίσησ µια συσχέτιση µεταξύ τησ ηµικρανίασ και του ιστορικού σωµατικήσ κακοποίησησ κατά την παιδική ηλικία.(49) Η συχνότητα τησ παιδικήσ κακοποίησησ σχεδόν
διπλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυξησ ηµικρανίασ σε µεµονωµένουσ ασθενείσ.
Σε νεότερουσ ασθενείσ µπορεί να εµφανίζονται συγκεκριµένα ψυχιατρικά σύνδροµα. Οι έφηβοι µε κεφαλαλγία
τύπου τάσησ δεν έχει αποδειχθεί ότι εµφανίζουν περισσότερα ψυχοπαθητικά συµπτώµατα σε σύγκριση µε άτοµα ελεύθερα κεφαλαλγιών. Ωστόσο, οι έφηβοι µε ηµικρανία εµφανίζουν 3 φορέσ συχνότερα προβλήµατα διαγωγήσ,
υπερκινητικότητα, έλλειψη συγκέντρωσησ και συναισθηµατικά συµπτώµατα, σε σύγκριση µε εφήβουσ χωρίσ κεφαλαλγία.(52)
Ηµικρανία και µεθοριακή διαταραχή προσωπικότητασ
Η συχνότητα τησ µεθοριακήσ διαταραχήσ προσωπικότητασ στο γενικό πληθυσµό είναι 2%, αλλά στον πληθυσµό
των πασχόντων από κεφαλαλγία και ιδίωσ σε όσουσ εµφανίζουν ψυχοπαθολογία και κατάχρηση φαρµάκων ωσ συνοσηρότητα, είναι υψηλότεροσ. (53,54) Το γεγονόσ αυτό καθιστά την αντιµετώπιση τησ κεφαλαλγίασ πιο δύσκολη. Ο
Saper ανασκοπεί τισ θεραπευτικέσ συστάσεισ και τα πιθανά προβλήµατα κατά τη αντιµετώπιση αυτού του συγκεκριµένου πληθυσµού ασθενών.(55) Η φαρµακοθεραπεία,
η ψυχοθεραπεία, η καλή επικοινωνία µεταξύ των ειδικών
ώστε να αποφευχθεί το φαινόµενο τησ διχωτικήσ σκέψησ
από τη µεριά των ασθενών, η ύπαρξη θεραπευτικών συµβολαίων και η αυξηµένη επαγρύπνηση του γιατρού σχετικά µε ζητήµατα αντιµεταβίβασησ θα πρέπει να προσεχθούν.
Ηµικρανία και ψύχωση
Οι ψυχωτικέσ διαταραχέσ παρουσιάζουν επίσησ συνοσηρότητα µε σύνδροµα κεφαλαλγίασ. Η σχιζοφρένεια έχει
σχετιστεί µε χαµηλή συχνότητα κεφαλαλγιών, όπωσ και
άλλων διαταραχών άλγουσ. (56,57) Τα άτοµα αυτά συχνά
παρουσιάζουν διαταραγµένη επίγνωση σωµατικών συµπτωµάτων σε γενικέσ γραµµέσ, καθώσ και µια µειωµένη συναισθηµατική απάντηση στο άλγοσ. Ωστόσο, οι Kuritzky και
συνεργάτεσ (58) και οι Ayata και συνεργάτεσ (59) έχουν
αµφισβητήσει το παραπάνω και αναφέρουν ότι οι σχιζο-

φρενείσ παρουσιάζουν περισσότερεσ αιτιάσεισ πιο συχνών
κεφαλαλγιών, καθώσ και κεφαλαλγιών µεγαλύτερησ διάρκειασ σε σχέση µε τουσ µάρτυρεσ.
Οι ηµικρανιακοί ασθενείσ παρουσιάζουν γενετική προδιάθεση για πολύ περισσότερεσ ψυχιατρικέσ καταστάσεισ
συνοσηρότητασ. Φαίνεται ότι τα ψυχιατρικά σύνδροµα µπορούν να µορφοποιήσουν το βίωµα των κρίσεων κεφαλαλγίασ του πάσχοντα καθώσ και τη συχνότητα αναφοράσ των
συµπτωµάτων. Η παρουσία τησ ηµικρανίασ µπορεί επίσησ να συσχετιστεί µε προβλήµατα συµπεριφοράσ και
µάθησησ στο σχολείο. Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ όπωσ
το σωµατικό ή το ψυχολογικό τραύµα µπορεί επίσησ να
διαδραµατίζουν ρόλο ωσ προσ τη σοβαρότητα και τη συχνότητα των επεισοδίων, καθώσ και ωσ προσ την απάντηση
στη θεραπεία. Εποµένωσ, είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν τέτοιεσ καταστάσεισ συνοσηρότητασ και σε ένα συνεκτικό σχέδιο αντιµετώπισησ τησ ηµικρανίασ να περιληφθεί η θεραπεία και των παραπάνω.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ
Υπάρχουν διαφορετικέσ προσεγγίσεισ θεραπείασ για την
αντιµετώπιση των ηµικρανιών ανάλογα µε τη συχνότητα
και σοβαρότητα των κρίσεων, καθώσ και των συνοδών
καταστάσεων ψυχιατρικήσ ή παθολογικήσ συνοσηρότητασ.
Τα φάρµακα που χορηγούνται στην οξεία φάση γενικά
αναστέλλουν τη µεµονωµένη µόνο κρίση. Οι τριπτάνεσ
θεωρούνται ωσ ειδικέσ για την ηµικρανία, αλλά µπορεί να
ανακουφίσουν πολλέσ µορφέσ κεφαλαλγίασ. Εποµένωσ,
είναι σηµαντικό να µην εικαστεί ότι η θετική απάντηση σε
τριπτάνη αποτελεί διαγνωστική εξέταση επιβεβαίωσησ
τησ ηµικρανίασ.. Από τη στιγµή που η ηµικρανιακή κρίση
προχωρήσει στο σηµείο τησ κεντρικήσ ευαισθητοποίησησ, αυτή η κατηγορία φαρµάκων είναι απίθανο να είναι
αποτελεσµατική.
Τα φάρµακα που περιέχουν βουταλβιτάλη συνταγογραφούνται συχνά για τη θεραπεία τησ ηµικρανίασ, αλλά υπάρχουν λίγα δεδοµένα που να υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητά τησ σε τέτοιεσ συνθήκεσ, ενώ ταυτόχρονα
συσχετίζονται µε ανησυχητικό κίνδυνο για την ανάπτυξη
συνδρόµου κατάχρησησ αναλγητικών.
Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα είναι σηµαντικά για τη θεραπεία των οξέων κρίσεων ηµικρανίασ. Τα
πλεονεκτήµατα αυτήσ τησ κατηγορίασ περιλαµβάνουν ότι
σπάνια οδηγούν στο σύνδροµο κατάχρησησ φαρµάκων
καθώσ δε διαθέτουν τα ψυχοδραστικά χαρακτηριστικά που
µπορεί να οδηγήσουν σε αυτό το σύνδροµο. Ωστόσο, η
συχνή χρήση τέτοιων φαρµάκων µπορεί να οδηγήσει σε
νεφρική ή ηπατική νόσο και σε πεπτικά έλκη, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνοσ για αγγειακά νοσήµατα.
∆εν έχουν αποδειχθεί χρήσιµεσ όλεσ οι κατηγορίεσ που
χρησιµοποιούνται συνήθωσ για τη θεραπεία τησ κεφαλαλγίασ. Τα οπιοειδή θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σπάνια στη θεραπεία τησ ηµικρανίασ. Εάν χρησιµοποιούνται
συχνά, τα φάρµακα αυτά οδηγούν εύκολα στο σύνδροµο
τησ κεφαλαλγίασ από κατάχρηση αναλγητικών. Τα άτοµα
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που εµφανίζουν δυσφορία συχνά προσφεύγουν σε αυτοθεραπεία των κρίσεων µε οπιοειδή για να ανακουφίσουν
τη δυσφορία τουσ και όχι καταρχήν το άλγοσ τουσ.
Τα προφυλακτικά φάρµακα χρησιµοποιούνται γενικά
όταν η συχνότητα υπερβαίνει τισ 1 έωσ 2 κρίσεισ ανά εβδοµάδα ή όταν µη συχνέσ κεφαλαλγίεσ είναι σοβαρέσ ή µεγάλησ διάρκειασ. Μόνο 4 φάρµακα έχουν εγκριθεί από την
FDA για την προφύλαξη τησ ηµικρανίασ, περιλαµβάνοντασ την προπρανολόλη, την τιµολόλη, το βαλπροϊκό και
την τοπιραµάτη. Η µεθυσεργίδη δεν χρησιµοποιείται πλέον, αλλά σε άλλεσ χώρεσ εξακολουθεί να κυκλοφορεί.
Ο µηχανισµόσ δράσησ των προφυλακτικών αντιηµικρανιακών φαρµάκων είναι άγνωστοσ, αν και έχει αποδειχθεί
ότι η τοπιραµάτη, το βαλπροϊκό, η προπρανολόλη, η αµιτριπτυλλίνη και η µεθυσεργίδη µειώνουν το φαινόµενο
τησ φλοιώδουσ εξαπλούµενησ καταστολήσ. (59)
Μέχρι σήµερα τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται επί
του παρόντοσ έχουν δειχθεί κλινικά ότι µειώνουν τισ ηµικρανίεσ και η πρώτη ένδειξη προήλθε στα πλαίσια συνταγογράφησησ τουσ για άλλουσ λόγουσ. Υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν
χρησιµοποιούνται αντικαταθλιπτικά ωσ προφυλακτικά
φάρµακα τησ ηµικρανίασ στα πλαίσια διπολικήσ ή µείζονοσ καταθλιπτικήσ διαταραχήσ. Πολλά φάρµακα που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία τησ κατάθλιψησ µπορεί να
είναι χρήσιµα και στη θεραπεία τησ ηµικρανίασ. Αν και οι
χαµηλέσ δόσεισ τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών συχνά
φτάνουν για την καταστολή των ηµικρανιών, αναµένεται
ότι δεν θα αντιµετωπίζουν επαρκώσ τη µείζονα κατάθλιψη όταν αυτή συνδυάζεται µε ηµικρανία. Σηµαντικό είναι
επίσησ ότι πολλά άτοµα µε κατάθλιψη παρουσιάζουν διπολική διαταραχή, κάτι που µπορεί να µην αναγνωριστεί από
το γιατρό. Οι διπολικοί ασθενείσ µπορεί να εµφανίσουν
επεισόδιο µανίασ όταν εκτεθούν σε αντικαταθλιπτικά και
έχει προταθεί ότι αυτή η δράση µπορεί να είναι εκσεσηµασµένη στουσ πάσχοντεσ από ηµικρανία.(26)
Συχνά συστήνεται η χρήση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών σε ηµικρανιακούσ που εµφανίζουν δυσκολίεσ στην
επέλευση του ύπνου ή στη διατήρηση αυτού. Ωστόσο, η
αρχιτεκτονική του ύπνου αλλοιώνεται µε τη χρήση αυτών
των φαρµάκων.(60)
Οι β-αποκλειστέσ έχουν υπάρξει χρήσιµοι στην προφυλακτική θεραπεία τησ ηµικρανίασ. Μερικά από αυτά τα
φάρµακα έχει δειχθεί ότι είναι αποτελεσµατικά στην προφύλαξη, συµπεριλαµβανοµένησ τησ προπρανολόλησ, τησ
ατενολόλησ, τησ ναδολόλησ, τησ νεµπιβολόλησ και τησ
τιµολόλησ. Εξαιτίασ του ότι υπάρχει υψηλή συνοσηρότητα ηµικρανίασ και κατάθλιψησ, ενώ οι β-αποκλειστέσ έχει
προταθεί ότι προκαλούν κατάθλιψη, συχνά υπάρχει ανησυχία για τη χρήση τέτοιων φαρµάκων στην ηµικρανία.
Εξαιτίασ ζητηµάτων µεθοδολογίασ και επιλογήσ στα πλαίσια των µελετών που αρχικά οδήγησαν σε αυτήν την υποψία, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον οι β-αποκλειστέσ
µπορούν να πυροδοτήσουν κατάθλιψη.
Το βαλπροϊκό έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό για την
προφύλαξη τησ ηµικρανίασ ενώ επιπρόσθετα είναι στα-
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θεροποιητικό του συναισθήµατοσ. Αποτελεί επίσησ µια
από τισ εγκεκριµένεσ θεραπείεσ τησ ηµικρανίασ. Όλα αυτά
καθιστούν το φάρµακο µια λογική επιλογή ωσ φάρµακο
πρόληψησ ηµικρανίασ σε άτοµο µε διπολική διαταραχή.
Η αύξηση σωµατικού βάρουσ και ο κίνδυνοσ τερατογενέσεων στην εγκυµοσύνη περιορίζουν συχνά τη χρήση του.
Η τοπιραµάτη αποτελεί επίσησ αποτελεσµατικό φάρµακο για την πρόληψη τησ ηµικρανίασ. Οι µελέτεσ που
έγιναν σχετικά µε τισ σταθεροποιητικέσ στου συναισθήµατοσ ιδιότητεσ αυτού του φαρµάκου σε µεγάλο βαθµό
απέβησαν αρνητικέσ. Η τοπιραµάτη έχει επίσησ την έγκριση για προφύλαξη τησ ηµικρανίασ, ενώ η απώλεια βάρουσ
που σχετίζεται µε τη χρήση τησ είναι σχεδόν µοναδικό
χαρακτηριστικό για τα φάρµακα προφύλαξησ τησ ηµικρανίασ. Οι παραισθησίεσ κα οι µεταβολέσ τησ γεύσησ προκαλούν προβλήµατα αλλά είναι καλοήθουσ φύσησ. Προβλήµατα µπορεί να προκαλέσουν επίσησ οι γνωστικέσ
διαταραχέσ, ειδικότερα η δυσκολία ανάκλησησ λέξεων.
Επίσησ διαθέσιµεσ υπάρχουν και θεραπείεσ τησ ηµικρανίασ που δεν ανήκουν στα φάρµακα και µπορεί να αποδειχθούν αποτελεσµατικέσ όταν συνδυάζονται µε αυτά. Η
γνωστική συµπεριφορική θεραπεία και η βιοανάδραση
διαθέτουν ενδείξεισ επιπέδου Α ωσ προσ την αποτελεσµατικότητά τουσ στην πρόληψη τησ ηµικρανίασ. Μια µετανάλυση 23 τυχαιοποιηµένων µελετών σχετικά µε τη χρήση τησ γνωστικήσ συµπεριφορικήσ θεραπείασ, τησ χαλάρωσησ
και τησ βιοανάδρασησ σε παιδιά και εφήβουσ µε ηµικρανία και κεφαλαλγία τύπου τάσησ έχει τεκµηριώσει τη δραστικότητά τουσ. Τεκµηριώθηκε µια στατιστικά και κλινικά σηµαντική µείωση των κεφαλαλγιών που σχετίζονται
µε µακροχρόνια βελτίωση.(61) Κατά την ταυτόχρονη αντιµετώπιση ψυχιατρικών και κεφαλαλγιακών συνδρόµων
µπορεί να ανακύψουν ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ ή αλληλεπιδράσεισ φαρµάκων.
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΗΣ
Οι κεφαλαλγίεσ τύπου τάσησ αποτελούν µια συχνά ατελώσ κατανοητή µορφή κεφαλαλγίασ, αν και είναι η πιο
συχνή. Ωστόσο, εξαιτίασ του ότι σπανίωσ αυτέσ οι κεφαλαλγίεσ προκαλούν αναπηρία, τα άτοµα δεν αναζητούν
επαγγελµατική βοήθεια και αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά από µόνα τουσ. Η αρχική ονοµασία, κεφαλαλγία
τάσησ, ήταν διφορούµενη σχετικά µε το εάν ο όροσ αυτόσ
αναφερόταν στη µυϊκή ή στην ψυχική τάση. Αργότερα, ο
όροσ άλλαξε σε «κεφαλαλγία από µυϊκή σύσπαση», µέχρι
που αναγνωρίστηκε ότι η µυϊκή σύσπαση δεν αποτελεί τον
επαρκή δείκτη παρουσίασ ή σοβαρότητασ αυτών των κεφαλαλγιών. ∆εν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον η τρέχουσα ορολογία διαλευκαίνει αυτά τα ζητήµατα.
Η επεισοδική µορφή τησ κεφαλαλγίασ τύπου τάσησ
χαρακτηρίζεται από κρίσεισ που διαρκούν 30 λεπτά έωσ
7 ηµέρεσ. Τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θα πρέπει να συσχετίζονται µε το άλγοσ: αµφοτερόπλευρη εντόπιση, πιεστική και µη σφυγµώδησ φύση, ελαφρά ή µέτρια ένταση και απουσία επιδείνωσησ από την
καθηµερινή σωµατική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, δεν
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θα πρέπει να υπάρχει ναυτία ή έµετοσ, ενώ η φωτοφοβία
ή η φωνοφοβία µπορεί να υπάρχουν αλλά όχι αµφότερεσ.
Συχνά, όταν οι κρίσεισ είναι πιο σοβαρέσ και δεν πληρούν
αυτά τα κριτήρια, ονοµάζονται ηµικρανίεσ.
Εάν οι κρίσεισ εµφανίζονται περισσότερο από 15 φορέσ
το µήνα, ταξινοµούνται ωσ χρόνια κεφαλαλγία τύπου τάσησ.
Η χρόνια κεφαλαλγία τύπου τάσησ, σε αντίθεση µε την
επεισοδική µορφή, προκαλεί αναπηρία εξαιτίασ τησ χρονιότητασ τησ. Πολλά από αυτά τα άτοµα, όπωσ συµβαίνει
και στη χρόνια ηµικρανία, πραγµατοποιούν κατάχρηση
των φαρµάκων οξείασ φάσησ, κάτι που ευθύνεται για τη
µετατροπή και διαιώνιση του χρόνιου άλγουσ.
Παραµένει αδιευκρίνιστο κατά πόσον το άλγοσ στην
κεφαλαλγία τύπου τάσησ εντοπίζεται κεντρικά ή ξεκινά
από τουσ εξωκράνιουσ σκελετικούσ µυσ. Πιο πιθανό είναι
ότι τα βραχέα επεισόδια έχουν περιφερικό µηχανισµό,
ενώ το πιο συνεχέσ άλγοσ εντοπίζεται κεντρικά. Η συναισθηµατική καταπόνηση (stress) παραµένει η πιο συχνή
αιτία πυροδότησησ αυτών των κρίσεων.(65,66) Όπωσ και
στη χρόνια ηµικρανία, ο αυξηµένοσ αριθµόσ ηµερησίων
ενοχλητικών παραγόντων συσχετίζεται µε τον αριθµό των
κεφαλαλγιών.(67) Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση τησ χρόνιασ κεφαλαλγίασ τύπου τάσησ και τησ κατάθλιψησ, ορισµένεσ κλίµακεσ µέτρησησ τησ κατάθλιψησ
µπορεί να είναι επηρεασµένεσ.(68) Παρά την υψηλή συνοσηρότητα τησ ηµικρανίασ µε την κατάθλιψη και τισ κρίσεισ πανικού, δεν έχει ταυτοποιηθεί αντίστοιχη συνοσηρότητα στην κεφαλαλγία τύπου τάσησ.(13,21)
Η φαρµακευτική θεραπεία τησ επεισοδικήσ κεφαλαλγίασ τύπου τάσησ περιλαµβάνει γενικά απλά αναλγητικά
όπωσ τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη. ∆εν υπάρχουν
ενδείξεισ που να υποστηρίζουν τη χρήση των βενζοδιαζεπινών ή τησ αλλαντικήσ τοξίνησ, ενώ είναι ασθενείσ οι
ενδείξεισ που υποστηρίζουν τη χρήση τησ τιζανιδίνησ.(71)
∆εν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον είναι αποτελεσµατική η
φυσικοθεραπεία, η χειροπρακτική θεραπεία, η διέγερση
του ινιακού νεύρου ή ο βελονισµόσ.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
H αναζήτηση φαρµάκων είναι συχνό φαινόµενο για τουσ
ασθενείσ µε κεφαλαλγία, ιδίωσ όταν προσέρχονται σε τµήµατα επειγόντων περιστατικών, όπου το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεν γνωρίζει τον ασθενή, ενώ είναι διαθέσιµα παρεντερικά χορηγούµενα οπιοειδή. Το άλγοσ είναι
µια υποκειµενική, αδύνατο να µετρηθεί εµπειρία και τα
άτοµα προσποιούνται σκόπιµα ή υπερβάλουν σχετικά µε
συµπτώµατα άλγουσ µε την ελπίδα να ξεγελάσουν το θεράποντα γιατρό ώστε να χορηγήσει φάρµακο τησ επιλογήσ
τουσ, που συχνά είναι ένα οπιοειδέσ. Η προσποίηση τησ
νόσου σε τµήµα επειγόντων περιστατικών είναι συχνή και
σύµφωνα µε µια µελέτη µπορεί να φτάνει το 13%.(91)
Οι «υποκρινόµενοι» τυπικά ασθενείσ έχουν κάποιο βαθµό εξωτερικού οφέλουσ που καθοδηγεί τη συµπεριφορά
τουσ, αν και ο παράγοντασ αυτόσ µπορεί να µην είναι γνωστόσ στο θεράποντα γιατρό. Τέτοιοι παράγοντεσ περιλαµβάνουν τη χρήση ή τη πώληση ναρκωτικών και την απο-

φυγή ανάληψησ ευθυνών. Πολλοί παρουσιάζουν αντικοινωνικότητα και εποµένωσ έχουν ιστορικό άλλων αντικοινωνικών συµπεριφορών εκτόσ από την αναζήτηση φαρµάκων. Τα άτοµα µε επιµένουσα υπόκριση παρουσιάζουν
µικρό ενδιαφέρον για τη θεραπευτική έκβαση. Ωστόσο,
ακόµη και η εµφανήσ υπόκριση δεν αποκλείει τη συνύπαρξη µιασ σοβαρήσ ψυχοκοινωνικήσ ή εσωτερικήσ διαταραχήσ που απαιτεί αντιµετώπιση.
Οι υποκρινόµενοι τείνουν να αναφέρουν µε δραµατικό
τρόπο τα συµπτώµατα τουσ και εάν σηµειωθεί κάποιο
φυσικό εύρηµα, αυτό θα είναι δυσανάλογο σε σύγκριση
µε το αναφερόµενο άλγοσ. Η αναφορά των προβληµατισµών αυτών από το γιατρό αντιµετωπίζεται συχνά µε εχθρότητα. Αν και ο γιατρόσ υποχρεώνεται να ανακοινώνει τισ
ανησυχίεσ του προσ τον ασθενή, αυτό θα πρέπει να γίνει
µε µη επικριτικό χαρακτήρα, µε την ελπίδα διάσπασησ
του φαύλου κύκλου επισκέψεων στα ιατρεία και στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών.
Το πλασµατικό άλγοσ κινητοποιείται από την επιθυµία
του ατόµου να έχει το ρόλο ενόσ ατόµου που υποφέρει.
Το κίνητρο αυτό διαφέρει από το κίνητρο του υποκρινόµενου. Τα άτοµα µε σύνδροµο Munchausen συχνά προκαλούν αυτοτραυµατισµούσ προσπαθώντασ να προκαλέσουν ένα πειστικό ιατρικό σύνδροµο.
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
Με τισ κρίσεισ ηµικρανίασ ή τισ κρίσεισ αθροιστικήσ κεφαλαλγίασ έχει συσχετιστεί µια παροδική γνωστική διαταραχή.(92) Κατά πόσον η µείωση αυτή τησ γνωστικήσ λειτουργίασ οφείλεται στισ υποτροπιάζουσεσ κρίσεισ ηµικρανίασ;
Στισ συχνέσ κεφαλαλγίεσ µπορεί να διαπιστωθούν βλάβεσ τησ εν τω βάθει λευκήσ ουσίασ, ιδίωσ σε γυναίκεσ. Η
φύση αυτών των µεταβολών και το κατά πόσον αντιπροσωπεύουν περιοχέσ ισχαιµίασ οι διαταραχέσ του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού δεν είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, δεν
υπάρχουν ενδείξεισ τησ ηµικρανίασ µε γνωστική έκπτωση.(93)
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